VLAAMSE SCHEIDSRECHTERS AFDELING
INWENDIGE ORDE (21/04/2008, aangepast op 10/07/2013 – 13/5/2016)
De VSA omvat alle “OFFICIALS” (scheidsrechters, rechters en tijdwaarnemers), aangesloten bij de VBL.
Het bestuur van 5 (vijf) personen is belast met de leiding van deze commissie.
De 5 personen worden verkozen door hun gelijken volgens de modaliteiten voorzien in het hoofdstuk: STRUCTUUR
VAN HET BESTUUR VAN DE VSA.
De eerste toepassing van deze stemwijze had plaats op 1/10/2006 en is met deze aangepast.
Het bestuur van de VSA vergadert gewoonlijk om de 6 weken in het kantoor van de KBBB.
Op de dagorde van de vergadering zijn volgende punten verplicht:







De aanduiding van de scheidsrechters, rechters en tijdwaarnemers voor de aangevraagde boks-inrichtingen.
De spoedaanduidingen en vervangingen worden gedaan door de secretaris of de voorzitter.
Het nazien van de puntenbriefjes van de verlopen boks-inrichtingen.
Bespreking van het kasverslag.
Het behandelen van alle zaken betreffende of handelend over de officials.
De briefwisseling.
Allerlei.

Het bestuur van de VSA zal, ter goedkeuring, haar beslissingen, aan de hand van een verslag, overmaken aan de
Raad van Bestuur (VBL). Dit zelfde verslag wordt ook overgemaakt aan alle officials.
Het reglement van inwendige orde moet in overeenstemming zijn met de statuten van de KBBB en de wettelijke
voorzieningen.
Alle briefwisseling moet noodzakelijk vi a de secretaris en/of de voorzitter gebeuren.
Het bestuur van de VSA zal alle zaken behandelen betreffende het reglement (Sportcodex) en alle zaken waarin
officials betrokken zijn.
Het bestuur van de VSA moet iedere oproep van de Raad van Beheer (VBL) beantwoorden en zal vertegenwoordigd
zijn door haar voorzitter of secretaris.
Het bestuur van de VSA zal regelmatig het klassement van de officials laten verschijnen.

Het bestuur van de VSA zal een Jaarlijkse Algemene Vergadering beleggen voor haar leden.
Het bestuur van de VSA zal, indien nodig, een opleiding voor stagiairs inrichten.
Het bestuur van de VSA zal aan de Raad van Bestuur (VBL) de officials voorstellen die hun kandidatuur stellen voor
de EBU,AIBA en andere federaties.
Het bestuur van de VSA zal, volgens het aantal boks-inrichtingen, de nodige officials bepalen, rekening houdend met
de klassering en de continuïteit. Met volgende factoren wordt rekening gehouden:

*leeftijdspiramide
*ouderdomsgrens
*promotie
*wervingsreserve
DE AANDUIDINGEN VOOR DE BOKS-INRICHTINGEN
De officials zullen volgens een beurtrol in hun verschillende klasseringen aangeduid worden.
Er mag slechts één stagiair aantreden voor de liefhebbers-partijen.
Er mogen geen stagiairs aantreden voor elite-partijen.
De aangeduide officials moeten 1 uur voor de aanvang van de meeting aanwezig zijn.
HOE OFFICIAL WORDEN
*Aangesloten zijn bij een boks-club, lid van de VBL.
*Kandidatuur schriftelijk richten naar de secretaris van de VSA.
*De opleiding volgen en slagen in het schriftelijk examen van de cursus voor stagiairs.
*De kandidaten scheidsrechter en rechter moeten minimum 21 jaar zijn en niet ouder dan 55 jaar.
*De leeftijdsgrens is:
Voor scheidsrechters: 67 jaar
Voor rechters: 72 jaar maar vanaf 70 jaar geen kampioenschappen VLB en KBBB.
Voor tijdwaarnemers: zolang de gezondheid de goed functie ervoor verzekert.
In ieder geval dient de gezondheid van alle officials in orde te zijn om hun taak perfect te vervullen. Indien dit niet
het geval is, behoud de VSA het recht om deze te ontslaan op basis van slecht prestaties.
OPLEIDING
1 - VOOR IEDERE OFFICIAL:
De kennis van de SPORT CODEX.
Het aanleren van verschillende administratieve taken.
Het aanleren van de functie van tijdwaarnemer.
2 – EXTRA VOOR DE SCHEIDSRECHTER EN RECHTER:
Het aanleren en het evalueren van de puntenbulletins.
3 – EXTRA VOOR DE SCHEIDSRECHTER:

Praktische opleiding in de ring.

KLASSEMENT VAN ALLE OFFICIALS
Zie nieuwe afzonderlijke tabel.
SCHEIDSRECHTER
JURY
Stagiairs mogen géén officiële wedstrijden doen en kan géén Voorzitter van de avond zijn.
Ten vroegste 5 maanden na hun aansluiting als stagiair mogen ze, na geslaagd te zijn in hun examen als timekeeper en op
schriftelijk voorstel van hun peter, hun aanvraag doen aan de VSA voor examen om official D te worden. Voor scheidsrechters is
dat ook als jurylid.
Stagiairs moeten minstens 100 kampen als pro-format gedaan hebben en kennis hebben van de sportcodex .
Scheidsrechter D mag enkel liefhebbers arbitreren.
Mag géén kampioenschappen arbitreren
Mag zijn aanvraag doen voor scheidsrechter C aan de VSA
na minimum twee jaar.
I n geval van vacture op de lijste van de Arbiter C zal het
bestuur van de VSA en oproep tot kandidaturen doen en de
kandidaat kan slechts scheidsrechter C worden na positieve
evaluatie van de VSA en moet minstens 200
liefhebberskampen in de ring gestaan hebben..

Jurylid D mag enkel liefhebberkampen jureren.
Mag géén kampioenschappen jureren.
Mag zijn aanvraag doen voor jurylid C aan de VSA na minimum
twee jaar.
Kan slechts jurylid C worden na positieve evaluatie van de VSA en
moet minstens 300 kampen als jurylid gedaan hebben.

Scheidsrechter C mag liefhebbers en elite tot en met 6x3
arbitreren
Mag liefhebberskampioenschappen arbitreren. Géén elite
kampioenschappen
Mag zijn aanvraag doen voor scheidsrechter B aan de VSA
na minimum twee jaar als scheidsrechter C.
I n geval van vacture op de lijste van de Arbitre voor de
Elitekampen zal het bestuur van de VSA en oproep tot
kandidaturen doen en de kandidaat kan slechts
scheidsrechter B worden na positieve evaluatie van de VSA
en moet minstens 75 elite kampen in de ring gestaan
hebben als hij een carriere als elite scheidsrechter wenst te
doen of 200 liefhebbers kampen als hij verder wenst als
liefhebbers scheidsrechter.
Scheidsrechter B mag alle nationale kampen en BBU
arbitreren.
Mag alle internationale kampen arbitreren niet vermeld in
cat. A
In geval van vacature ,de kandidaat mag zijn aanvraag doen
voor scheidsrechter A aan de VSA na minimum twee jaar als
scheidsrechter B.
Voor aanvraag naar scheidsrechter A moet men minstens
100 elite kampen waarvan minstens 2 over 10 of 12 ronden
gedaan hebben als men internationaal elite scheidsrechter
wil worden of minstens 300 liefhebberskampen en 3x de
nationale kampioenschappen gedaan hebben als men
internationaal amateurscheidsrechter wil zijn.

Jurylid C mag alle nationale kampen jureren.
Mag géén KvB elite, géén BBU of kampen over 12 ronden jureren.
Mag zijn aanvraag doen voor jurylid B aan de VSA na minimum
twee jaar.
I n geval van vacture op de lijste van de Arbitre voor de
Elitekampen zal het bestuur van de VSA en oproep tot
kandidaturen doen en de kandidaat Kan slechts jurylid B worden na
positieve evaluatie van de VSA en moet minstens 150 elite kampen
als jury gedaan hebben als hij een carriere als elite jurylid wenst te
doen of 500 liefhebbers kampen als hij verder wenst als liefhebbers
jurylid.

Mag alle wedstrijden nationaal en internationaal
arbitreren
Moet zijn aanvraag doen via de VSA om aan te sluiten bij de
WBC, WBO, WBA of IBF voor elite en AIBA voor liefhebbers
en moet de goedkeuring hebben van de VSA, de VBL en de
koepel.

Mag alle wedstrijden nationaal en internationaal jureren.
Moet zijn aanvraag doen via de VSA om aan te sluiten bij de WBC,
WBO, WBA of IBF voor elite en AIBA voor liefhebbers en moet de
goedkeuring hebben van de VSA, de VBL en de koepel.

Scheidsrechter B mag alle nationale kampen en BBU jureren.
Mag alle internationale kampen jureren niet vermeld in cat. A
in geval van vacature ,de kandidaat mag zijn aanvraag doen voor
jurylid A aan de VSA na minimum twee jaar als jurylid B en indien
er vacatuur vrij zijn.
Voor aanvraag naar jurylid A moet men minstens 300 elite kampen
waarvan minstens 5 over 10 of 12 ronden gedaan hebben als men
internationaal elite jurylid wil worden of minstens 750
liefhebberskampen en 3x de nationale kampioenschappen gedaan
hebben als men internationaal amateurjurylid wil zijn.

De linkse kolom (scheidsrechters) kan nooit meer dan 1 categorie hoger zijn dan de rechtse kolom (jury).
De rechtse kolom (jury) is onafhankelijk van de linkse kolom (scheidsrechters)
Enkel officials categorie A en B mogen in het buitenland werken als scheidsrechter en categorie A, B en C als
jurylid in het buitenland.

STRUCTUUR VAN HET BESTUUR VAN DE VSA

Op de Algemene Vergadering van 01/10/2006 werd besloten, en onmiddellijke ingang, een “niet nominatieve” Raad
van Bestuur goed te keuren. Dit wordt gewijzigd op de Algemene Vergadering van 10/07/2013.
1)SAMENSTELLING
Het bestuur is samengesteld uit 5 (vijf) leden, waaronder tenminste:
1 internationaal scheidsrechter of rechter voor elite.
1 internationaal scheidsrechter of rechter voor liefhebbers.
1 tijdwaarnemer.
Indien er geen kandidaat is bij de internationale scheidsrechters / rechters voor elite of liefhebbers,
Zal men de kandidatuur van de nationale scheidsrechters/ rechters voor elite of liefhebbers weerhouden.
Er mag ook meer dan één internationale scheidsrechter/rechter in het bestuur zetelen.
De voorzitter, de secretaris en de schatbewaarder zullen verkozen worden door de bestuursleden tijdens de eerste
vergadering.
2) DE KANDIDATUREN
Alle uittredende leden van het bestuur.
Alle officials B die onafgebroken ten minste 2 jaar aangesloten zijn bij de VLB, mogen kandidaat zijn.
De kandidaturen moeten bij de secretaris toekomen ten laatste op 15 mei van het verkiezingsjaar.

3)VERKIEZINGEN
De verkiezing gebeurt per briefwisseling ten laatste op 20 juni van het verkiezingsjaar door middel van een dubbele
omslag die de anonimiteit verzekert. De omslagen moeten op het secretariaat van de VBL toekomen en zullen
opengemaakt worden einde juni in aanwezigheid van getuigen van de VBL en de VSA. Iedere stemgerechtigde moet
kiezen voor:
4 kandidaten op de lijst van de scheidsrechters/rechters
1 kandidaat op de lijst van de tijdwaarnemers.

4) WORDEN VERKOZEN
Zie punt 1 samenstelling
De stembriefjes die niet beantwoorden aan punt 3 zullen ongeldig verklaard worden.

5) DUUR VAN DE MANDATEN
VIER JAAR.
Om de werking van het bestuur zo optimaal mogelijk te houden, worden om de 2 jaar verkiezingen gehouden:
In 2016 a) s/r nr. 1
b) s/r nr. 3
In 2018 a) s/r nr. 2
b) s/r nr. 4
c) de tijdswaarnemer

.

